
O alinhamento em
primeiro lugar
Nesta entrevista, David Norton discute seu último
livro, Alinhamento, e compartilha seus temores quanto
à popularização "errada" do Balanced Scorecard

O
dilema de o que me-
dir é tão velho quanto
os negócios. Da admi-
nistração científica
de Frederick Taylor

na virada do século 20 às noções
contemporâneas de valor para o
acionista, os gestores de empresas
vêm buscando encorajamento e mo-
tivação na medição. O problema é
que a medição sempre tendeu a ser
unidimensional. Sempre... até apa-
recer o Balanced Scorecard, que liga
objetivos estratégicos a indicadores
abrangentes.

Essa ferramenta, muito conhe-
cida pela sigla BSc, veio à luz pela
primeira vez no início dos anos
1990. David Norton, co-fundador da
empresa de consultoria Renaissance
Solutions, e Robert Kaplan, profes-
sor de desenvolvimento de liderança
da Harvard Business School, de-
senvolveram o conceito em uma
pesquisa patrocinada pela firma
de consultoria KPMG. O resultado
foi um artigo publicado na edição
de janeiro-fevereiro de 1993 da Har-
vard Business Review ("The Balanced
Scorecard"). A mensagem passada
para os gestores era simples: "O que
você medir é o que terá".

Desde então, a ferramenta não
parou de evoluir. Agora sua palavra
de ordem é "alinhamento". David
Norton, presidente da Palladium,
escreveu recentemente com Robert
Kaplan um livro sobre o tema, Ali-
nhamento -lançado no Brasil em
2006 pela editora Campus/Else-
vier-, e o discute nesta entrevista
à Business Strategy Review, além de
antecipar a próxima novidade do
BSc (a compatibilização de estraté-
gia e orçamento), avaliar sua impor-
tância no setor público, comentar
o crescente uso do BSc em todo o
mundo e discorrer sobre o fato de
que 50% das empresas usuárias ain-
da o adotam incorretamente —como
aconteceu com a "fracassada" reen-
genharia- e os pesadelos que isso
lhe causa.

O que seu novo livro, Alinhamento,
acrescenta a seus trabalhos anteriores
sobre Balanced Scorecard?

No centro do novo livro está a
idéia de que as organizações não
têm sistemas para administrar a es-
tratégia. Isso acontece basicamente
porque elas não contam com uma
estrutura para descrever a estraté-
gia. O que nós conseguimos fazer

com o BSc foi resolver esse primeiro
problema de como descrever a es-
tratégia de uma organização. Nosso
livro Mapas Estratégicos apresentou a
maneira de descrever uma estraté-
gia e A Estratégia em Ação - Balanced
Scorecard falou sobre traduzir isso
em um esquema de medição. O
terceiro livro, A Organização Orien-
tada para a Estratégia, recomendou:
"Pegue o esquema de medição e
vincule-o à maneira como você ad-
ministra sua organização, a seus
orçamentos, aos objetivos de seu
pessoal, a suas remunerações e em
torno de sua estratégia". Então, Ali-
nhamento, o quarto livro, veio reve-
lar que o alinhamento é uma peça
importante do sistema de gestão
de estratégia.

Por quê?
A grande questão que discutimos

no livro está relacionada com o pro-
jeto organizacional. Se você voltar à
teoria clássica de estratégia e estru-
tura que aprendemos na faculdade
de administração, lembrará que "a
estrutura segue a estratégia". Mas
isso não condizia com o cenário da
nova economia, que surgiu em 2000
e vigora até hoje, com características



como terceirização, capital intelec-
tual, foco no consumidor e todas
essas coisas que basicamente exigem
diferentes tipos de estrutura.

Ou seja, na verdade, nós nos
demos conta de que a estrutura é
provavelmente o maior empecilho à
mudança. Você não consegue fazer
com que uma empresa se reorga-
nize somente para executar uma

estratégia. No entanto, temos cerca
de 70 companhias em nosso hallda.
fama que executaram suas estraté-
gias e usaram a abordagem do BSc
-e muito poucas se reestruturaram
para conseguir isso. Bob Kaplan e
eu começamos a ponderar por que,
se a estrutura segue a estratégia,
essas empresas não estão se reor-
ganizando.

E qual foi a resposta?
As empresas estão aceitando sua

organização como ela é, pois exis-
tem razões para que seja assim, e
há muita coisa boa nisso. Em vez
de brincar com a estrutura, estão
brincando com o sistema. Essas em-
presas estão definindo um processo
de planejamento que se encaixa na
organização existente, um sistema
de incentivos que permeia a organi-
zação. Então, tudo sobre gestão de
estratégia que observamos nessas
companhias de sucesso —e escre-
vemos sobre isso- é basicamente
uma maneira de se entranhar nas
tradicionais estruturas de poder,
de atravessar os silos e feudos, sem
mudar nada. O alinhamento é real-
mente a abordagem da organização.
Nosso livro responde a uma per-
gunta essencial: "Como executar a
estratégia sem se reorganizar?".

Vocês estão trabalhando em novos
desdobramentos do BSc neste mo-
mento?

Uma das coisas que estamos
estudando é a ligação entre estra-
tégia e orçamento. Existem algu-
mas incoerências entre esses dois
processos, mas, no fim das contas,
a estratégia tem de ser custeada
se quisermos que funcione. O que
acontece é que a arquitetura do
sistema orçamentário vai tão contra
a arquitetura da estratégia que elas
são incompatíveis desde o início.
Por exemplo, uma estratégia é vi-
sionária, diz respeito a estabelecer
metas de longo prazo -"Queremos
dobrar as vendas em três anos", ou
algo desse tipo. O orçamento, de
outro lado, é conservador. Você
não quer ver o orçamento dizer que
as vendas serão dobradas em três
anos, porque talvez isso aconteça,
talvez não. Os orçamentos são cons-
truídos ao redor de uma arquitetu-
ra departamental hierárquica.

A estratégia afirma: "Vamos fa-
zer isso, vamos treinar o pessoal,
vamos construir sistemas de com-



putador". O orçamento diz: "Bem,
em programas de treinamento, nós
gastamos; em sistemas de computa-
dor, nós capitalizamos".

Os sistemas de estratégia decla-
ram: "Nós precisamos fazer todas
essas coisas juntas. Se nós treinar-
mos as pessoas e não dermos a
elas uma nova tecnologia, não vai
funcionar, e, se dermos a elas uma
nova tecnologia e não treiná-las,
não vai funcionar". Os sistemas or-
çamentários determinam: "Isso vai
para tecnologia da informação e
isso para recursos humanos, e vocês
administram esses itens de linha
aqui". Quando você tenta juntar es-
sas coisas, elas simplesmente não
funcionam estruturalmente.

Temos trabalhado com uma
concepção, surgida de uma de
nossas empresas de pesquisa na
Finlândia, que capitaliza os con-
ceitos econômicos de despesas
operacionais (Opex) e despesas
de capital (Capex), e nós a cha-
mamos de despesas estratégicas
(Stratex).

A idéia é que, em seu sistema de
gestão de estratégia, você isola as
iniciativas e investimentos de que
precisa para apoiar a estratégia.
Você cria portfólios, e, então, sua
estratégia pode ser dividida em três
temas, cada um com um portfólio
de investimentos. O portfólio é uma
combinação de recursos humanos
(RH), investimentos e tecnologia
da informação (TI) e lhe permite,
por isso, ser transetorial. Assim, ao
mapeá-lo no orçamento, você tem
um novo item de linha, chamado
Stratex -despesas estratégicas-, que
é tratado e administrado separa-
damente, da mesma maneira que
você administra pesquisa e desen-
volvimento (P&D) isoladamente. O
Stratex é responsabilidade da di-
retoria executiva da organização.
São os membros dessa diretoria que
aprovam o orçamento, que tomam
a decisão de reduzi-lo se as coisas
estão difíceis, e assim por diante.
Mas não se trata de algo que é mal
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administrado, pois a convenção
contábil obriga que as despesas
estratégicas sejam espalhadas por
todo o orçamento -e assim fiquem
escondidas, perdidas.

A idéia interessante aqui -e é
por esse motivo que o Stratex não
vai acontecer tão facilmente- é
criar outro conceito dentro do
orçamento, um item de linha novo.
É preciso, então, fa-
zer com que os
diretores vejam

"A estrutura é
provavelmente o maior
empecilho à mudança.
Você não consegue
fazer com que uma
empresa se reorganize
somente para executar
uma estratégia"

o valor disso, para que possam iso-
lar seus investimentos estratégicos.
Gerenciá-los como entidade úni-
ca, como parte de seu processo de
gestão financeira -esse é o novo
campo.

A ferramenta Balanceei Scorecardtem
sido muito bem-sucedida no mundo
inteiro. Isso o surpreende?

Pouquíssimas idéias pegam,
então você olha para elas e per-

gunta: por quê? Você precisa
despersonalizá-las. De que se
trata essa idéia? Eu acho que,
se uma idéia vem para ficar, ela
tem de estar no momento certo
e no lugar certo. No caso do

Balanced Scorecard, o momento
certo era o da nova economia

-que, de alguma maneira, tornou
obsoletos os sistemas de medição e
gestão que usávamos, porque eram
como silos e hierárquicos, quando a
nova economia exigia que você fosse
holístico e transfuncional. E o lugar
certo era o do sistema de medição.



A ferramenta que todo gestor usa
para organizar seu programa de
gestão de desempenho é a estrutura
de medição que ele implanta. Essas
duas coisas se juntaram, e nós tive-
mos a idéia de balancear indicado-
res financeiros e não-financeiros.

Quem criou a expressão Balanced
Scorecard?

As empresas ocidentais, parti-
cularmente as norte-americanas,
estavam levando uma "surra" das
japonesas, e muitos escreviam sobre
o que estávamos fazendo a nós mes-
mos com esse foco de curto prazo,
trimestral, em aspectos financeiros.
Esse era o problema mais aparen-
te. Bob Kaplan e eu coordená-
vamos um grupo de pesquisa
que começou com o objetivo de
encontrar uma maneira melhor
de gerenciar negócios. Nossa
primeira conclusão foi que não se
podiam jogar fora os aspectos fi-
nanceiros -isso está no "sangue" das
empresas-, mas era preciso fazê-lo
visando tanto o curto como o lon-
go prazo. O termo "balanced" [de
balanceamento, equilíbrio] surgiu
naturalmente para descrever isso.
Não consigo me lembrar de ter a
idéia desse nome no chuveiro de
manhã ou algo assim.

E como foram as respostas internacio-
nais ao Balanced Scorecard? Quando o
sr. colocou o pé na estrada e o apresen-
tou às pessoas, as reações variaram de
continente para continente?

A pesquisa mais recente [2007]
das ferramentas de gestão mais usa-
das no mundo, feita pela Bain &
Co., indica que, nos Estados Unidos,
62% das empresas afirmam utilizar
o Balanced Scorecard -na Europa, o
índice é similar. Na América Latina
o percentual é 40% e, na Ásia, 71%.
Temos um hallda. fama do Balanced
Scorecard, com cerca de 70 empresas
já incluídas, e elas são de todos os
cantos do mundo [veja no quadro da
página 112 quais são as empresas brasi-
leiras incluídas no hall da fama].

Existem alguns pressupostos cul-
turais que criamos em nossa abor-
dagem, como o de que a estratégia
é função de todos na organização
ou o de que a estratégia deveria ser
empurrada para os funcionários
da linha de frente. Eu tinha algu-
mas dúvidas sobre como isso fun-
cionaria, vamos dizer, na Europa
Ocidental, onde os sindicatos são
mais fortes, ou nas sociedades mais
hierarquizadas da América Latina
ou da África.

Mas não é assim. Eu me lembro
de estar dando uma palestra sobre

"Meu pior pesadelo é de
que eu«vou acordar algum
dia e ver um artigo que
diz que 70% dos usuários
do Balanced Scorecard
falham, pois foi isso
que aconteceu com a
reengenharia"

o Balanced Scorecard na África do Sul
quando alguém da platéia levantou
a mão e disse: "Eu não sei como isso
funcionará na África do Sul, pois
em minha empresa 40% da força
de trabalho é analfabeta. Como po-
demos educá-los sobre estratégia se
eles são analfabetos?". E, antes de
eu balbuciar uma resposta, outro
executivo deu seu depoimento: "Nós
usamos essa ferramenta em nossa
empresa, que também tem 40% de
analfabetos. Isso não significa que
você não pode se comunicar com
as pessoas -nós sempre nos comu-
nicamos com elas, sobre segurança
e sobre hábitos de trabalho, e as-
sim por diante. Você tem de apenas
escolher bem a mídia —não pode
usar o texto tradicional para se co-

municar. Nós tivemos um retorno
significativo explicando às pessoas
o que tentávamos fazer e para onde
estávamos indo".

Ou seja, essa empresa sul-afri-
cana adaptou a coisa. Não seria a
abordagem que teríamos usado com
os manuais brilhantes que muitas
empresas adotam no Japão ou aqui
[nos EUA], mas os executivos co-
municaram a estratégia a todos na
organização.

Quando vê uma estatística de que 60%
das empresas estão usando o Balanced
Scorecard, qual é sua reação? O sr. fica
profundamente preocupado com isso?
Eu ficaria. Suspeitaria que 80% dessas
60% estão aplicando o BSc de uma
forma que o sr. não aprovaria...

Você quase acertou o percentual.
Nós estimamos que 50% estão usan-
do o BSc de modo errado, ou seja,
não como um sistema para adminis-

trar estratégia que usa o Balanced
Scorecard como estrutura orga-
nizadora. Meu pior pesadelo é
de que eu vou acordar algum
dia e ver um artigo que diz que
70% dos usuários do Balanced

Scorecard falham, pois foi isso que
aconteceu com a reengenharia.

Chegaram a dizer que 80% das empre-
sas norte-americanas estavam fazendo
reengenharia, se não me engano...

Isso mesmo, foi pior ainda. A
reengenharia começou com uma
base sólida. Tinha que ver com rees-
truturação, um processo em vez de
uma visão funcional das empresas.
Mas então começaram a surgir re-
latos de que a reengenharia estava
"fracassando". E ninguém conseguia
chegar e dizer: "Isso é qualquer coi-
sa, menos reengenharia".

Uma das providências que to-
mamos acerca do Balanced Scorecard
como marca foi procurar defendê-lo
mantendo a associação com nossos
próprios nomes, Kaplan e Norton.
Assim, evitamos que fique estacio-
nado no tempo. Isso nos permite
aprender com nossos clientes qual



a melhor maneira de aplicar a ferra-
menta e faz com que ela evolua.

Ou seja, o Balanced Scorecard ver-
dadeiro é o aplicado pela empresa
de consultoria e com a metodologia
de vocês, que vai melhorando com a
prática...

É uma via de mão dupla. Eu
acho que, no caso da reengenha-
ria, eles [Michael Hammer e James
Champy] escreveram o livro e fo-
ram provavelmente dominados pela
resposta. Com o Balanced Scorecard,
nós começamos pela estrutura de
medição e, à medida que passamos
a ver como as organizações o usa-
vam para administrar a estratégia,
vimos que era algo bem maior do
que uma estrutura de medição: era
um sistema de gestão.

Acho que fizemos bom trabalho
com o capital humano, medindo
seu papel nas organizações, e então
acrescentamos à idéia original os
mapas estratégicos e o alinhamen-
to. Eles nos permitiram continuar
empurrando o BSc para frente, tor-
nando-o mais flexível, levando-o
para nichos e, ao mesmo tempo,
construindo um corpo de conhe-
cimento ao redor dele.

O hall da fama do Balanced Sco-
recard é a razão pela qual eu durmo
bem todas as noites. Eu não tenho
aquele pesadelo de um comentá-
rio em uma revista dizendo que
70% das organizações o usam de
maneira errada. As empresas do
hall da fama, embora eu não saiba
a porcentagem que representam,
aplicam o BSc corretamente.

Elas validam oficialmente sua idéia...
É isso mesmo. Não importa

quantas empresas falham; organi-
zações do mundo todo, de todos os
setores de atividade e nichos, públi-
cas e privadas, adotaram o BSc com
sucesso. Então, a mensagem é clara:
se essas empresas conseguiram fazê-
lo co'm sucesso, a sua também pode
conseguir, se souber como.

O Sistema de Saúde do Reino Unido
(NHS) vem usando o BSc com sucesso,
não é? Há outros casos assim no setor
público? Qual é a diferença de aplica-
ção no setor público e no privado?

O Exército dos Estados Unidos
está no hall az fama, assim como a
Polícia Montada Real do Canadá e a
Real Força Aérea da Noruega, entre
outros. A diferença primária está

no benefício visado, no objetivo.
No setor privado, o benefício é fi-
nanceiro; é o retorno sobre o inves-
timento para os acionistas, o ponto
fundamental da contabilidade. No
setor público, as organizações se
concentram na missão. Por exem-
plo, a missão da Associação de Dia-
bete dos Estados Unidos é melhorar
a vida e esperança de portadores e
potenciais portadores da diabete,
e o benefício visado é reduzir a in-
cidência da doença, prolongando
a vida daqueles que a têm.

Mas também no setor público
existem processos, consumidores,
pessoas, tecnologia, e é preciso co-
locar tudo isso para trabalhar a fim
de atingir esse objetivo maior, da
mesma maneira que se faz em uma
empresa do setor privado.

Então, talvez haja bastante espaço
para crescimento do conceito no setor
público...

De certo modo, a idéia é até mais
apropriada para o setor público. Isso
porque, no setor privado, mesmo
que você seja um pouco displicente,
provavelmente não perderá o con-
trole de sua organização, uma vez
que a disciplina financeira o forçará
a se recompor novamente. No setor
privado, você é sempre o responsá-
vel perante os acionistas.

No setor público, normalmente
você não tem concorrência, mas,
se esclarecer sua missão e vincu-
lá-la a medidas que impulsionem
as ações de sua organização, isso é
muito poderoso. A nova disciplina
passa a ser: "Como eu meço se estou
atingindo minha missão?". Somos
realmente forçados a repensar isso.
A linguagem da medição é muito
poderosa no setor público. Se seu
trabalho for melhorar a vida das
muitas pessoas suscetíveis à diabete,
como saber se você está tendo suces-
so? Como saber se todo o dinheiro
arrecadado de doadores está sendo
bem aplicado? Até existem outras
associações de diabete, e talvez você
possa aprender com elas, mas não é



como banco de varejo, que tem um
em cada esquina, com muitas refe-
rências, melhores práticas e coisas
desse tipo a sua disposição.

Passou muito tempo desde que vocês
constataram o problema do foco no
curto prazo, no início dos anos 1990,
mas as empresas ainda são criticadas
por sua mentalidade de curto prazo e
por enfatizar demais o valor para o
acionista...

Sim, o relatório trimestral con-
tinua sendo o ciclo de vida das
organizações, especialmente
nos Estados Unidos; a batalha
ainda não foi vencida. Mas acho
que o BSc provou ser flexível o
bastante para possibilitar a uma
empresa manter-se equilibrada
mesmo quando existem pressões
de curto prazo.

Por exemplo, na maré baixa
de 2000 a 2002, quando a bolha
da internet estourou, muitas orga-

nizações dos Estados se viram de
repente, fora do caminho de cres-
cimento e passaram a cortar custos
para sobreviver. Tive a chance de
perguntar aos presidentes de algu-
mas delas: "Vocês jogaram fora o
Balanced Scorecard quando tiveram
de cortar custos? O Balanced Score-
card é apenas uma ferramenta de
crescimento?". Suas respostas fo-
ram surpreendentes. Eles disseram

também que, se
não tivessem

o Balanced

"O relatório trimestral
continua sendo o ciclo
de vida das organizações;
a batalha ainda não
foi vencida"

O começo de tudo
Em seu primeiro artigo sobre o 6a-

lanced Scorecard, publicado na edição
de janeiro-fevereiro de 1993 da revista
Harvard Business fteview, Robert Kaplan
e David Norton compararam gerenciar
uma empresa a pilotar um avião. O piloto
que confia apenas em um mostrador
provavelmente não estará seguro. Ele
tem de utilizar todas as informações
contidas na cabine de comando. "A
complexidade de administrar uma or-
ganização hoje em dia requer que os
gestores consigam ver o desempenho
em diversas áreas simultaneamente", es-
creveram Kaplan e Norton. "Além disso,
ao forçar os gestores sêniores a levar em
consideração conjuntamente todas as
medidas operacionais importantes, o
Balanced Scorecard lhes permite ver se
a melhoria em uma área pode ser atin-
gida à custa de outra." Kaplan e Norton
sugeriram que quatro elementos pre-
cisam ser balanceados: a perspectiva
do consumidor, a perspectiva interna, a
perspectiva de aprendizado e inovação,
a perspectiva financeira.

Mais de uma década depois, o Balan-
ced Scorecard praticamente deu origem
a um novo setor de negócios. Os livros
de Kaplan e Norton -Mapas Estratégi-
cos, A Estratégia em Ação - Balanced
Scorecard, A Organização Orientada
para a Estratégia e Alinhamento (todos,
ed. Campus/Elsevier)- são best-sellers.
Eles dirigem a Palladium, firma de con-
sultoria, pesquisa e educação que possui
uma divisão dedicada exclusivamente ao
BSc, a Balanced Scorecard Collabora-
tive, com escritórios e afiliados em todo
o mundo, e inclui o hall da fama do 6a-
lanced Scorecard, que conta com pelo
menos três empresas brasileiras: Gerdau
Açominas, Polibrasil e Unibanco.

Norton e Kaplan têm, no Brasil, par-
ceria com a Symnetics, que atende pelo
menos uma companhia estatal, a Petro-
bras, cujo objetivo não é exclusivamente
o lucro, além de uma organização sem
fins lucrativos, a Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), orientada para
a missão, como Norton enfatizou na
entrevista.

Scorecard, o que essencialmente fa-
riam diante das exigências de corte
de custos impostas pelos conselhos
de administração seria analisar
itens de linha do orçamento; tudo
que não fosse obrigatório seria cor-
tado, incluindo metade das iniciati-
vas exigidas para sua estratégia de
longo prazo.

Você é otimista? Em sua opinião, onde
estará o Balanceei Scorecard daqui a
dez anos?

Eu tenho uma visão muito clara
de aonde ele poderia chegar. Meu
ponto de referência é o movimento
da qualidade, que já completou de
25 a 30 anos. Como aconteceu com
os programas de qualidade, o BSc
dá às organizações uma vantagem

competitiva. Assim como não era
fácil administrar a qualidade
antes, não é fácil administrar a
estratégia hoje -nove entre dez
empresas não o conseguem-, e,

quase por definição, você ganha
vantagem competitiva quando o faz.
E como aconteceu com os progra-
mas de qualidade, o BSc pode ser
aprendido.

Nos próximos três a cinco anos,
acho que veremos surgir diversas
forças que podem fazer com que o
movimento do BSc se pareça muito
com o movimento da qualidade.
Todo mundo tem uma estratégia.
A função dos que estão no topo de
uma organização é justamente exe-
cutar a estratégia, e, se não fizerem,
não deveriam manter seu emprego.
Mas não existe nenhum processo
para administrar estratégia [que
não o BSc], e essa consciência ainda
não surgiu para muitos executivos
porque, já que nunca a tiveram, não
sentem falta dela. Nossa função é
levar essa mensagem ao mundo. A
lógica diz que você tem de adminis-
trar a estratégia. •
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